
   

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

__17.10.2018_                                                                                      №__331 

м. Лиман 

 

Про вирішення житлових 

питань 

 

Розглянувши протокол засідання громадської житлової комісії при 

виконавчому комітеті міської ради від 01.10.2018 №10, керуючись Постановою 

Ради Міністрів Української РСР і Української Республіканської Ради професійних 

спілок “Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР” від 11.12.1984 

№470 (зі змінами),  ст.ст. 32,34,36,39,40,45,46 Житловим кодексом Української 

РСР, та ст.ст. 30, 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Прийняти на квартирний облік при виконавчому комітеті міської ради: 

1.1. Ващенко Софію Володимирівну, багатодітну сім'ю, склад сім'ї 5 осіб (заявник, 

син, син, син, син), включивши в перелік громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов та в перелік громадян, які мають права на першочергове 

отримання житлової площі, керуючись п.п.1 п.13 та п.п.11 п.44 Постановою Ради 

Міністрів Української РСР і Української Республіканської Ради професійних 

спілок “Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР” від 11.12.1984 

р. №470 

1.2. Купавих Станіслава Миколайовича, учасника бойових дій, внутрішньо 

переміщену особу, військовослужбовця, склад сім'ї 1 особа (заявник), включивши 

в перелік громадян, які потребують поліпшення житлових умов та в перелік 

громадян, які мають право на першочергове отримання житлової площі. Згідно 

Постанови Ради Міністрів Української РСР і Української Республіканської Ради 

професійних спілок “Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР” 

від 11.12.1984 р. №470 п.13 п.п.8. “внутрішньо переміщені особи з числа 

учасників бойових дій відповідно  до  пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та 

особи з інвалідністю  внаслідок  війни,  визначені в пунктах 11-14 частини другої  

статті 7, та члени їх сімей, а також члени сімей загиблих, визначені абзацами  

четвертим  - восьмим, шістнадцятим - двадцять другим  пункту  1  статті  10 

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". 

1.3. Білоусову Катерину Валеріївну, учасника бойових дій, внутрішньо 

переміщену особу, військовослужбовця, склад сім'ї 5 осіб (заявник, чоловік, 



донька, донька, син), включивши в перелік громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов та в перелік громадян, які мають право на першочергове 

отримання житлової площі. Згідно Постанови Ради Міністрів Української РСР і 

Української Республіканської Ради професійних спілок “Про затвердження 

Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм 

жилих приміщень в Українській РСР” від 11.12.1984 р. №470 п.13 п.п.8. 

“внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій відповідно  до  

пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та особи з інвалідністю  внаслідок  війни,  

визначені в пунктах 11-14 частини другої  статті 7, та члени їх сімей, а також 

члени сімей загиблих, визначені абзацами  четвертим  - восьмим, шістнадцятим - 

двадцять другим  пункту  1  статті  10 Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту". 

1.4. Берладіна Артура Владиславовича, учасника бойових дій, внутрішньо 

переміщену особу, працівника Лиманського відділення поліції Слов’янського 

відділу поліції ГУНП в Донецькій області, склад сім'ї 3 особи (заявник, дружина, 

донька), включивши в перелік громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов та в перелік громадян, які мають право на першочергове отримання 

житлової площі. Згідно Постанови Ради Міністрів Української РСР і Української 

Республіканської Ради професійних спілок “Про затвердження Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР” від 11.12.1984 р. №470 п.13 п.п.8. “внутрішньо 

переміщені особи з числа учасників бойових дій відповідно  до пунктів 19 і 20 

частини першої статті 6 та особи з інвалідністю  внаслідок війни,  визначені в 

пунктах 11-14 частини другої  статті 7, та члени їх сімей, а також члени сімей 

загиблих, визначені абзацами  четвертим  - восьмим, шістнадцятим - двадцять 

другим  пункту  1  статті  10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту". 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Муравльову О.М. 

 

 

 

    Міський голова                                                                             П.Ф.Цимідан 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                          №________                         

м. Лиман 

 

Про вирішення житлових питань 

  
 

 

УЗГОДЖЕНО : 
 

  Заступник міського голови                                                                    О.М.Муравльова 

Відділ ЖКГ  К.В.Удовиченко 

Юридичний відділ  І.О. Шуляченко 

 Організаційний відділ  К.Б.Короткова 

Загальний відділ  О.В.Донцова 

Керуючий справами  Р.О. Малий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 10 



 засідання  громадської  житлової комісії при виконавчому комітеті 
міської ради від 01.10.2018 року 

Муравльова Олена Миколаївна                - заступник міського голови,          

                      голова комісії 

Грецький Олександр Вячеславович         - провідний спеціаліст відділу житлово- 

                                                                       комунального господарства 

                                                                        виконавчого комітету Лиманської 

                                                                        міської ради, секретар комісії                                                                                                                                 

 Члени комісії: 
Межерицька Марина Олександрівна     - в.о.начальника служби у справах дітей 

                      міської ради 

 

Ребрей Катерина Євгеніївна                     - заступник начальника відділу обліку 

            та звітності міської ради виконавчого 

                      комітету 

                                                                       Лиманської міської ради 

Роменська Валентина Миколаївна           - головний спеціаліст відділу   

            економічного розвитку та торгівлі 

            виконавчого комітету Лиманської  

            міської ради 

 

Удовиченко Катерина Вікторівна              - начальник відділу ЖКГ виконавчого 

                       комітету Лиманської міської ради 

 

Шуляченко Ірина Олексіївна                      - начальник юридичного відділу  

             виконавчого комітету міської ради 

ПРИСУТНІ: 

Білоус Катерина Валеріївна                        - прийняття на квартирний облік 

 

Берладін Артур Владиславович                 - прийняття на квартирний облік 

 

Купавих Станіслав Миколайович              - прийняття на квартирний облік 

 

Ващенко Софія Володимирівна                 - прийняття на квартирний облік 

 

Малініна Дар’я Володимирівна       - питання прийняття на 

             квартирний облік 

 

Порядок  денний: 

1. Розгляд заяв про прийняття на квартирний облік 

2. Питання прийняття на квартирний облік 

 

СЛУХАЛИ: 

Муравльова Олена Миколаївна 

1. Розгляд заяв про прийняття на квартирний облік 

2. Питання прийняття на квартирний облік 



 Малініній Д.В. роз’яснені норми діючого законодавства стосовно умов 

прийняття та ведення квартирного обліку. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради прийняти на квартирний 

облік при виконавчому комітеті міської ради: 

1.1. Ващенко Софію Володимирівну, багатодітну сім'ю, склад сім'ї 5 осіб (заявник, 

син, син, син, син), включивши в перелік громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов та в перелік громадян, які мають права на першочергове 

отримання житлової площі, керуючись п.п.1 п.13 та п.п.11 п.44 Постановою Ради 

Міністрів Української РСР і Української Республіканської Ради професійних 

спілок “Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР” від 11.12.1984 

р. №470 

1.2. Купавих Станіслава Миколайовича, учасника бойових дій, внутрішньо 

переміщену особу, військовослужбовця, склад сім'ї 1 особа (заявник), включивши 

в перелік громадян, які потребують поліпшення житлових умов та в перелік 

громадян, які мають право на першочергове отримання житлової площі. Згідно 

Постанови Ради Міністрів Української РСР і Української Республіканської Ради 

професійних спілок “Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР” 

від 11.12.1984 р. №470 п.13 п.п.8. “внутрішньо переміщені особи з числа 

учасників бойових дій відповідно  до  пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та 

особи з інвалідністю  внаслідок  війни,  визначені в пунктах 11-14 частини другої  

статті 7, та члени їх сімей, а також члени сімей загиблих, визначені абзацами  

четвертим  - восьмим, шістнадцятим - двадцять другим  пункту  1  статті  10 

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". 

1.3. Білоусову Катерину Валеріївну, учасника бойових дій, внутрішньо 

переміщену особу, військовослужбовця, склад сім'ї 5 осіб (заявник, чоловік, 

донька, донька, син), включивши в перелік громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов та в перелік громадян, які мають право на першочергове 

отримання житлової площі. Згідно Постанови Ради Міністрів Української РСР і 

Української Республіканської Ради професійних спілок “Про затвердження 

Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм 

жилих приміщень в Українській РСР” від 11.12.1984 р. №470 п.13 п.п.8. 

“внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій відповідно  до  

пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та особи з інвалідністю  внаслідок  війни,  

визначені в пунктах 11-14 частини другої  статті 7, та члени їх сімей, а також 

члени сімей загиблих, визначені абзацами  четвертим  - восьмим, шістнадцятим - 

двадцять другим  пункту  1  статті  10 Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту". 

1.4. Берладіна Артура Владиславовича, учасника бойових дій, внутрішньо 

переміщену особу, працівника Лиманського відділення поліції Слов’янського 

відділу поліції ГУНП в Донецькій області, склад сім'ї 3 особи (заявник, дружина, 

донька), включивши в перелік громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов та в перелік громадян, які мають право на першочергове отримання 

житлової площі. Згідно Постанови Ради Міністрів Української РСР і Української 

Республіканської Ради професійних спілок “Про затвердження Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих 



приміщень в Українській РСР” від 11.12.1984 р. №470 п.13 п.п.8. “внутрішньо 

переміщені особи з числа учасників бойових дій відповідно  до пунктів 19 і 20 

частини першої статті 6 та особи з інвалідністю  внаслідок війни,  визначені в 

пунктах 11-14 частини другої  статті 7, та члени їх сімей, а також члени сімей 

загиблих, визначені абзацами  четвертим  - восьмим, шістнадцятим - двадцять 

другим  пункту  1  статті  10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту". 

 

 

 

Заступник міського голови, 

голова комісії                                                                             О.М.Муравльова 

 

 

 

 

 

  

 

 Секретар комісії                                                                     О.В.Грецький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


